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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.  
أخیر والثالثاء هو العاشر، وعلى هذا نحتاج إلى ت ،م عاشوراء تقرر أن یوم االثنین التاسع�النسبة للصیام صیام یو 

 ألن الوقت �ضیق، ؛الدرس یوم الثالثاء من المغرب إلى العشاء؛ ألنه مع الصیام ال �مكن أن �قام الدرس المغرب
لى، إن شاء هللا تعا ،درس �عد العشاءفیكون ال ،و�حتاج إلى شيء من الراحة ،الناس مع الصیام �حتاج إلى وقت فطور

اشر، هكذا والثالثاء هو الع ،فاالثنین هو التاسع إن شاء هللا تعالى. ،�عني ما یز�د أكثر من ساعة ،�مقداره لمدة ساعة
 وما�الرؤ�ة  معلوم أن التقو�م االثنین هو العاشر، لكن العبرةفجاءنا عن المحكمة العلیا أنهم أتموا الشهر الماضي، و�ال 

 .وهذا هو الحاصل ،ثبتت، والتوجیه الشرعي أنه إذا ما رئي الهالل �كَمل الشهر ثالثین یوًما
 .نعم 

ن، قال الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعی

 :-رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 

 لكفر �ما �كره أن یلقى في النار من اإل�مان. "�اٌب: من �كره أن �عود في ا

 صلى هللا-عن النبي  -رضي هللا عنه-حدثنا سلیمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك 

ا، ومن أحب ثالٌث من ُ�نَّ فیه وجد حالوة اإل�مان: من �ان هللا ورسوله أحب إلیه مما سواهم«قال:  -علیه وسلم

 ".»رال هلل، ومن �كره أن �عود في الكفر �عد إذ أنقذه هللا �ما �كره أن ُیلقى في الناعبًدا ال �حبه إ

، هذا الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. أما �عد

م من  ،�ره التنو�ن واإلضافة، التنو�ن: �اٌب منولذا �قول الحافظ ابن حجر: قوله: �اب من �ره �جوز فیه  ،الحدیث تقدَّ

ترجمة، كره هذا مبتدأ، وقوله: من اإل�مان خبره، و�ذا ُحِذف �ما هو موجود في �عض الُنسخ ال توجد من اإل�مان في ال

 للمبتدأ محذوف تقدیره هذا، و�اب ا�اب من �ره أن �عود في الكفر �ما �كره أن یلقى في النار، فیكون �اب خبرً 

ف، ومن مضاف إلیه، �جوز فیه التنو�ن واإلضافة وعلى األول من مبتدأ على التنو�ن على القطع عن اإلضافة مضا

م الكالم على حدیث الباب �كون من مبتدأً   .ومن اإل�مان خبره، وقد تقدَّ

م؛ ألن الحدیث مشتمل على قوله:   نقذه هللا �عد إذ أومن �كره أن �عود في الكفر «ومطا�قة الترجمة له ظاهرة مما تقدَّ

ا مو�سناده �صر�ون، وجرى المصنف على عادته في التبو�ب على  .مطا�قة ظاهرة »منه �ما �كره أن �قذف في النار

 .�ستفاد من المتن، مع أنه غایر اإلسناد هنا إلى أنس

�عد إذ أنقذه هللا  من �كره أن �عود في الكفر«ومن في المواضع الثالثة موصولة، �خالف التي �عدها فإنها شرطیة،  

ثالٌث من ُ�نَّ فیه وجد حالوة اإل�مان: من �ان «من في المواضع الثالثة موصولة، . »منه �ما �كره أن یلقى في النار

هذه الثالثة المواضع من موصولة �معنى الذي،  »هللا ورسوله أحب إلیه مما سواهما، ومن أحب عبًدا ال �حبه إال هللا

إلیه مما سواهما، والذي �حب العبد ال �حبه إال هلل  الذي هللا ورسوله أحبجد حالوة اإل�مان، ثالٌث الذي یوجدن فیه �
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كلها موصولة. أما األخیرة فإنها شرطیة: من �كره جوابها: من �كره أن �عود في الكفر �عد إذ أنقذه هللا �ما �كره أن 

 یلقى في النار، من �كره جوابها؟ 

 طالب:...

 كیف؟

 طالب:...

 ف التي، ومن في المواضع الثالثة موصولة �خالف التي �عد ثالث.�خال

 طالب:...

عم، نثالٌث من ُ�نَّ فیه وجد، ومن في المواضع الثالثة موصولة �خالف التي �عد ثالث فإنها شرطیة: ثالث من ُ�نَّ 

 .ا موصولة�عني األولى منها هي الشرطیة التي �عد ثالث، وأما في المواضع الثالثة التي تلیها فإنه

 العیني یبدو أنه في الموضع األول رقمه �م الموضع األول؟ الترقیم؟ في اإلحاالت تحت. 

 ... طالب:

 ؟ ستة عشررقمه 

 ... طالب:

تى ولذا أجملوا هنا، ح ،وأطالوا في شرحه ،�اب حالوة اإل�مان. نعم. على �ل حال الحدیث سبق شرحه من الشروح نعم

ا.لة اختصر ي من عادته اإلطایني الذالع  جد�

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .. هنا �قول العیني، �الم طو�ل في اإلعراب لكن.نعم

 طالب:...

 اإلعراب؟ في أمهذا، �جوز أن �كون ثالث موصولة �جملة إلى آخره؟ من �كمل لنا، هذا في اللغات 

 طالب:...

 طیب اإلعراب هذا هو، ثالث �عد �م سطر؟

 طالب:...

ي �عد ثالث في الموضع األول موصول یتضمن تضمن معنى الشرط، مبتدأ موصول الذموصول ی ألن قوله: مبتدأ

ي �عد ثالث عند العیني موصولة، ره. والجملة إلى، والمقصود أن الذمعنى الشرط، وقوله: ُ�نَّ في جملته صلته إلى آخ
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 ،اعض، فالموصول فیه معنى الشرطتداخل في المعاني وتقارب وتب هفی وهالتي �عد ثالث شرطیة،  :وابن حجر �قول

ولذا یتجاذبها األمران،  ،والبیان فیه معنى التبعیض ،والشرط فیه معنى الموصولیة، �ما أن التبعیض فیه معنى البیان

و�عضهم یوفق بین القولین فیقول: تبعیض  ،بیانیة :و�عضهم �قول ،تبعیضیة :�عضهم �قول ؛و�ختلف العلماء في ِمن

خاتم من حدید، خاتم من حدید، ِمن بیانیة لنوع الخاتم، والخاتم �عٌض  :ضهم �قول العكس، فإذا قلتو�ع ،مشَرب ببیان

له حظ من النظر، ومن جمع بینهما فهي في هذا فتبعیضیة  :ومن قال ،كالمه مقبولفبیانیة  :من الحدید، فمن قال

 ي موصولة. الموضوع تجمع بین األمر�ن، ولذلك هي عند ابن حجر شرطیة، وعند العین

 طالب:...

م ث حقیق هذه الثالأال نسعى لت »ثالٌث من ُ�نَّ فیه وجد حالوة اإل�مان«إذا وجدنا مثل هذا الكالم:  لكن األمر �ما تقدَّ

ورسوله  نسعى جاهدین؟ أو نسمع الكالم و�أنه ال �عنینا؟ أو ال نر�د حالوة اإل�مان؟ أن �كون هللا ،الخصال في أنفسنا

مان؛ مسلم ال یتمنى أن �كون �جد حالوة اإل� هواهما، �ل إنسان یود أن توجد هذه الخصال فیه، ما فیأحب إلیه مما س

 و�وصل إلى جنته، إذا وجد الحالوة، -جل وعال-ألنه إذا وجد حالوة اإل�مان هان وسُهل علیه �ل شيء یرضي هللا 

لخصال ق هذه الخصال الثالث، ومتى ُ�حقِّق هذه اإذا وجد التلذذ في العبادة والطاعة والعبود�ة، لكن متى؟ إذا حقَّ 

 الثالث؟ 

ا م ،�حاول �جاهد ،ال بد من بذل أسباب وانتفاء موانع، اإلنسان قد یتمنى و�حرقة أن توجد فیه هذه الخصال الثالث

 �ستطیع، لماذا؟ 

 .للكن هناك موانع ال �ستطیع معها تحقیق هذه األسباب، لتوجد هذه الخصا ،قد یبذل األسباب

م إال سلیمان-رحمه هللا-�قول النووي   م شرحه في �اب حالوة اإل�مان، و�سناده تقدَّ بو أیوب أوهو  ،: هذا الحدیث تقدَّ

األزدي الواشحي، �كسر  ،سلیمان بن حرب بن �جیل، �موحدة مفتوحة ثم جیم مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم الم

ألزد، البصري نز�ل مكة، و�ان قاضیها سمع جر�ر بن حازم وشعبة الشین المعجمة و�الحاء المهملة واشح �طن من ا

والحمادین، سمع منه خالئق من األئمة منهم �حیى القطان وأحمد بن حنبل و�سحاق بن راهو�ه، والذهلي والحمیدي 

ه عن وعثمان بن أبي شیبة، وحجاج بن الشاعر وخالئق ال �حصون، وهؤالء شیوخ البخاري وقد شار�هم في الروا�ة عن

 . -رحمه هللا تعالى-سلیمان، وهذا أحد ضروب علو روایته 

ى ؛ ألنه ر�اعي، مع أن في البخاري أعل�عني أحیاًنا یروي عنه بواسطة، وهنا روى عنه �غیر واسطة، فالحدیث عالٍ 

 .-رحمه هللا تعالى ورضي عنه-منه من الثالثیات المعروفة. وهذا أحد ضروب علو روایته 

لة سلیمان بن حرب، و�مامته وحفظه وورعه وصیانته و�تقانه وِعرفناه ود�انته، قال ابن أبي حاتم: وأجمعوا على جال 

ولقد حضرُت  ،�عني �ان ال ُیدلِّس و�تكلم في الرجال والفقه ،�قول: سمعُت أبي �قول: سلیمان بن حرب إمام من األئمة
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-أحواله ُجَمًال نفیسة معروفة، قال البخاري  مجلسه �غداد فحزروا من حضر مجلسه أر�عین ألف رجل، وذ�روا من

وتوفي في شهر ر�یع اآلخر سنة أر�ع وعشر�ن ومائتین، قال الخطیب:  ،ولد سنة أر�عین ومائة :-رحمه هللا تعالى

قال أبو  ،حدث عنه �حیى القطان وأبو خلیفة الُجَمَحي و�ین وفاتیهما مائة وسبع سنین. فیكون هذا من السابق والالحق

 وتوفي القطان في صفر سنة ثمان وتسعین ومائة.  ،خ الحافظ: توفي أبو خلیفة سنة خمس وثالثمائةالشی

م عن أنس عن النبي -رحمه هللا-قال الحافظ ابن رجب   ثالث من �ن فیه وجد« :-صلى هللا علیه وسلم-: فصل: تقدَّ

م من روا�ة أبي قال�ة عن أنس، وزاد في روا� ،»حالوة اإل�مان فر �عد إذ ومن �ره أن �عود في الك«ة قتادة: وقد تقدَّ

�كون واقًعا  �ستلزم أن وقوله: �عد إذ أنقذه هللا منه ال �ستلزم أنه �ان واقًعا فیه، �عد إذ أنقذه هللا منه ال ،»أنقذه هللا منه

 ا منه وصفً إذ أنقذه هللا ن من ُوِلد في اإلسالم هذه الخصلة ال تعنیه، لو �ان قوله: �عدإ :فیه؛ ألنه لو استلزم ذلك لقلنا

و �ان أن جمیع من ُوِلد في اإلسالم یتحقق حالوة اإل�مان في خصلتین، و�ز�د علیه من أدرك الجاهلیة : إلقلنا امؤثرً 

 .للصحا�ة الذین فیهم من هذا وصفه على الكفر ثم أسلم هذه الخصلة. لكنه خطابٌ 

 طالب:...

أدخل هللا  ، ال �ستلزم أنه �ان واقًعا فیه فإن منه �كفر یرتد، نعم. وقولهمقصود أن�عود یرجع. وال تسأل عن معناها. ال

: -سالمعلیه ال-اإلسالم في قلبه فقد أنقذه هللا من الكفر، و�ن لم �كن قد وقع في الكفر قبل ذلك وهذا �ما قال شعیب 

اَنا ِإذْ  َ�ْعدَ  ِملَِّتُكمْ  ِفي ُعْدَنا ِإنْ  َ�ِذً�ا للااَِّ  َعَلى اْفَتَرْ�َنا َقدِ {  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى َوُ�ْنُتمْ {قال تعالى:  ،]٨٩:رافاألع[}ِمْنَها للااَُّ  َنجَّ

 َلىإِ  الظُُّلَماتِ  ِمنَ  ُ�ْخِرُجُهمْ  واآَمنُ  الَِّذینَ  َوِليُّ  للااَُّ {، وقال تعالى: ]١٠٣:عمران آل[}ِمْنَها َفَأْنَقَذُكمْ  النَّارِ  ِمنَ 

 الشرك قط.  و�ثیٌر منهم لم �كن داخًال في ،و�دخلهم في اإل�مان ،د أنه ینجیهم من الشركوالمرا ،]٢٥٧:البقرة[}النُّورِ 

 . -رحمه هللا-هذا تنبیه طیب من الحافظ ابن رجب 

�ن الكرماني �قول: �اب من �ره، �جوز في لفظ هذا الباب التنو�ن والوقف واإلضافة، �جوز في لفظ هذا الباب التنو 

تعداد، ملة، �عني زاد الكرماني الوقف، �عني التسكین: �اب، وهذه طر�قة من �قرأ األبواب للوالوقف واإلضافة إلى الج

د األبواب تعدادً  :�قول  على القطع ، وأما �النسبة للتنو�ن فهو بناءَ االتعداد ال یدخل فیه اإلعراب، �اب �اب �اب، �عدِّ

 .هي معروفةفعن اإلضافة، وأما اإلضافة 

أي  �مان ، وخبره: من اإلوعلى التقادیر: من �ره مبتدأ ،ب التنو�ن والوقف واإلضافة إلى الجملة�جوز في لفظ هذا البا 

َي �فيوُضمِّن معنى االستقرار حتى عُ  ،لعود �معنى الصیرورةاو  ،والكراهة ضد اإلرادة ،كراهة من �ره هو من اإل�مان  ،دِّ

 .]٨٨:رافاألع[}ِملَِّتَنا ِفي َلَتُعوُدنَّ  {َأوْ نحو قوله تعالى: 

قوله: سلیمان هو أبو أیوب بن حرب �الحاء المهملة والراء المهملتین و�الموحدة بن �جیل، موحدة مفتوحة ثم جیم  

مكسورة مثناة تحت ساكنة فالٌم األزدي الواشحي، �كسر الشین المنقوطة والحاء المهملة، واشح �طٌن من األزد، نزل 
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فرجع إلى البصرة ومات بها، سمع منه �حیى القطان واإلمام أحمد وابن  ،عزلهوقلده المأمون الخلیفة قضاءها، ثم  ،مكة

وهذا أحد شروب  ،وقد شار�هم في الروا�ة عن سلیمان ،راهو�ه والذهلي والحجاج بن الشاعر، وهؤالء شیوخ البخاري 

مام من األئمة �ان ال یدلس علو روایته، وأجمعوا على جاللة سلیمان و�مامته ود�انته وصیانته، قال أبو حاتم: سلیمان إ

أر�عین ألف،  :ولقد حضرُت مجلس ببغداد، فحزروا من حضر مجلسه ألف رجل، عند النووي  ،و�تكلم في الرجال والفقه

ألنه على نسقه وترتیبه، و�ان مجلسه عند المأمون عند قصر المأمون، والمأمون  ؛ن الكالم هذا مأخوذ من النووي أك

وهو خلفه �كتب ما �ملیه علیه، قال البخاري: ولد سنة أر�عین ومائة  اصر وأرسل ستًرا شفافً فوق قصره وقد فتح �اب الق

وتوفي سنة أر�ع وعشر�ن ومائتین، روى له الشیوخ الستة، قال الخطیب: حدث عنه �حیى القطان وأبو خلیفة و�ین 

 .نة خمس وثالثمائةوفاتیهما مائة وسبع سنین، توفي القطان سنة ثمان وتسعین ومائة وأبو خلیفة س

 قوله: شعبة أي ابن الحجاج، وقتادة أي السدوسي، وأنس أي الصحابي الجلیل القدر والمشهور، وقد تقدموا.  

م أن اإلمام البخاري  ،قوله: ثالث خصال أو خالل فإن قلت: قد سبق هذا الحدیث �عینه رحمه - فما فائدة التكرار؟ تقدَّ

ا انه في موضعین إال �سیرً ال �كرر حدیًثا �إسناده ومت -هللا ، ا، في نحو عشر�ن موضعً ا، في نحو عشر�ن موضعً جد�

في موضع  ه إلى انتهائه فساقهوقد ذ�ره الحافظ قال: وال یوجد فیه، قال �قول: إذا أخرجه البخاري �سند واحد من ابتدائ

اوهو �ثیٌر  ،وفي موضع مقتصًرا على �عضه ،اتام�  ن أیرتاب من �كون الحدیث صناعته في الجامع الصحیح، فال  جد�

اذلك من تصرفه؛ ألنه ُعِرف �االستقراء، وهذا مهم  الواحد  ؛ ألنه ُعرف �االستقراء من صنیعه أنه ال یذ�ر الحدیثجد�

بل إن �ان له أكثر من سند على شرطه ذ�ره في الموضع الثاني �السند الثاني وهكذا ما  ،في موضعین على وجهین

ان فیه �على شرطه �علقه في الموضع اآلخر تارة �الجزم إن �ان صحیًحا وتارة �غیره وتارة �غیره إن  �عده، وما لم �كن

شيء، وما لیس له إال سند واحد یتصرف في متنه �االقتصار على �عضه �حسب ما یتفق، وال یوجد فیه حدیث واحد 

حو ن�ه �عض من لقیته، بتتبع ذلك فحصل منه  مذ�ور بتمامه سنًدا ومتًنا في موضعین أو أكثر إال نادًرا، وقد ُعني

، أجملها ابن حجر و�تبها في ورقة مستقلة وقف علیها القسطالني، فدونها في اعشر�ن موضًعا، نحو عشر�ن موضعً 

ض من مقدمة شرحه، وال یوجد فیه حدیث واحد مذ�ور بتمامه سنًدا ومتًنا في موضعین أو أكثر إال نادًرا فقد ُعني �ع

 بع ذلك فحصل منه نحو عشر�ن موضًعا. لقیته بتت

 �قول: فإن قلَت: قد سبقه هذا الحدیث �عینه فما فائدة التكرار؟ 

 :و�لفظ ،بل بینهما تفاوت، وهو أنه ذ�ر ثمة بلفظ المضارع، بلفظ المضارع في المواضع الثالثة ،قلت: لم �سبق �عینه

 »�عد إذ أنقذه هللا منه«و�ز�ادة:  ،عبًدا بدل المرء، وُ�لقى :و�قَذف، وهنا ذ�ر بلفظ الماضي في الثالثة و�لفظ ،المرء

، إذ شیخ البخاري ثمة محمد بن المثنى، وها هنا سلیمان وهلمَّ جًرا، أ�ًضافاختلف �عض األلفاظ مع اختالف في الرواة 

ع العشر�ن التي وعلى تقدیر عدم التفاوت وعلى تقدیر عدم التفاوت في المتن واإلسناد �عني هذا موجود في المواض
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أشار إلیها ابن حجر، وعلى تقدیر عدم التفاوت في المتن واإلسناد المقصود من إیراده ثمة بیان أن لإل�مان حالوة، وها 

 هنا بیان أن �راهة العود في الكفر من اإل�مان، و�م بینهما؟ 

ر�ع التي تجمع الثالثة الخصال، ثم �عد ذلك یترجم على �ل خصلة، �عني لو ترجم للحدیث أألنه یبین حالوة اإل�مان 

 ذا. �تراجم ترجمة مجملة فیها بیان حالوة اإل�مان التي تجمع الخصال الثالث، ثم یترجم لكل خصلة: �اب من اإل�مان 

م ما فیه من المسائل فال ُیذَ�ر هنا إال ما �ختص بهذه العبارة ؛ وجاز ذلك ،هوالشرطیة خبر  ،فنقول: ثالث مبتدأ ،وقد تقدَّ

وهو نكرة، �یف �جوز االبتداء �ه؟ نقول: نكرة  ألن التقدیر: ثالث خصال أو خصال ثالث، �عني �كون مبتدأً 

من «أو خصال ثالث، و�جوز أن تكون الجملة الشرطیة صفة لثالث، والخبر:  ،موصوفة، أو مضافة، ثالث خصال

 ،انلى التقدیر�ن ال بد من تقدیر مضاف قبل لفظة من �ان؛ ألنه على األول بدل عن ثالث أو بیوعونحوه  »كان هللا

ر قبل من األولى والثانیة، قبل من األولى والثانیة للفظة محبة. وقبل الثالثة �راه ة، أي محبة وعلى الثاني خبر، فیقدَّ

إلیه، وغلبة المحبة والكراهة علیه جاز حذف  من �ان، ومن أحب، و�راهة من �ره، ولشدة اتصال المضاف �المضاف

 المضاف منها. 

 .وعلى �ل حال الكالم واضح، وال �حتاج إلى تقدیر من حیث المعنى

ى إل -رحمه هللا-أنقذه هللا أي خلصه ونجاه، وهو في �عض الُنسخ ومن �كره أن �عود بلفظ المضارع، قال البخاري  

 آخره. انتهى الباب. 

م شرحه فیما مضىیتكلمون على البا الم هذا �-ووفَّوا هناك، �اب من �ره أن �عود في الكفر  ،ب �اختصار؛ ألنه تقدَّ

�عني  �ما �كره أن یلقى في النار من اإل�مان، أي هذا �اب من �ره و�جوز في �اب التنو�ن والوقف واإلضافة، -العیني

ي فله: من مبتدأ، وخبره قوله: من اإل�مان، وأن وعلى �ل التقدیر قو  ،كما قال.. الكرماني، واإلضافة إلى الجملة

ل وما �عدها �مصدر، و�ذلك �لمة ما، ومن موصولة، و�ره أن �عود صلتها ،الموضعین مصدر�ة ، �عني �ره العود تأوَّ

د راهة ضوالك ،تقدیر الكالم: �اب �راهة من �ره العود في الكفر �كراهة اإللقاء في النار من ُشعب اإل�مان ،وفیه حذفٌ 

 .اإلرادة والرضا، والعود �معنى الصیرورة

ي �في، ونحو قوله تعالى:   ، ]٨٨:عرافاأل[}ِتَناِملَّ  ِفي َلَتُعوُدنَّ  {َأوْ وقال الكرماني: ضمَّن فیه معنى االستقرار حتى ُعدِّ

واقلُت: في تجيء �معنى إلى، في تجيء �معنى إلى �ما في قوله تعالى:  ، ووجه ]٩:مإبراهی[}مْ َواِههِ َأفْ  ِفي َأْیِدَیُهمْ  {َفَردُّ

سألونه ��ان إذا أمر أصحا�ه �عمٍل �انوا  -علیه الصالة والسالم-المناسبة بین البابین أن في الباب األول أن النبي 

 أ�ًضا ، وهذا الباب-صلى هللا علیه وسلم-وذلك لوجدانهم حالوة اإل�مان وشدة محبتهم للنبي  ؛أن �عملوا �أكثر من ذلك

 المعنى؛ ألن فیه: من أحب هللا ورسوله أكثر مما �حب غیر هللا ورسوله فإنه �فوز �حالوة اإل�مان.  یتضمن هذا
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ب وفیما مضى بّو�ه على جزء منه، وهنا بوّ  ،ومطا�قة الحدیث للترجمة ظاهرة؛ ألن الحدیث مشتمل على ثالثة أشیاء

ا إنه تكرار؛ ألن بینه و�ین م :حدیث وال �قالعلى جزء آخر؛ ألن عادته قد جرت في التبو�ب على ما �ستفاد من ال

ن أبي في اإلسناد والمتن، أما في اإلسناد ففیما مضى عن محمد المثنى عن عبد الوهاب عن أیوب ع ا�ثیرً  اسبق تفاوتً 

وها هنا عن سلیمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن أنس. وأما في المتن ففیما مضى لفظة: أن  ،قال�ة عن أنس

ذ أنقذه إوها هنا �ما تراه مع ز�ادة: �عد  ،ورسوله أحب، وأن �حب المرء، وأن �كره، وأن �قذف موضع أن یلقى �كون هللا

وب هللا. على أن المقصود من إیراده ها هنا تبو�ب آخر غیر ذلك التبو�ب لما قلنا، وأما شیخ البخاري فهو أبو أی

ي النووي �ثیًرا و�نقل من الكرمان وهو �ستفید من ،نووي سلیمان بن حرب بن �جیل إلى آخر الترجمة التي ذ�رها ال

 �الحرف، وهي موجودة عندهم. 

ى عن سلیمان بن و ومن لطائف اإلسناد أنهم �لهم �صر�ون وهو أحد ضروب علو الروا�ة في علو الروا�ة؛ ألنه ر 

 .حرب بواسطة، وروى عنه �ثیًرا بواسطة

هما اإلعراب فیه، قوله: من �ان هللا، �جوز في إعرا�ه الوجهان أحدقوله: ثالثة أي ثالث خصال أو خالل، وقد مّر  

ل الثالث وتقدیر األول: من الذین فیهم الخصا ،لمبتدأ محذوف اواآلخر أن �كون خبرً  ،أن �كون بدًال من ثالث أو بیاًنا

، وقال فة لثالثثالث على تقدیر �ون الجملة الشرطیة ص :من �ان هللا إلى آخره، و�جوز أن �كون خبًرا لقوله

روا قبل َمن األولى والثانیة لفظ محبة وقبل من الثالثة لفظ �راهة، أي محبة من �ان ومن أحب و�راهة  الكرماني: وقدَّ

ا قلت: ال حاجة إلى هذ .من �ره، ولشدة اتصال �المضاف إلیه وغلبة المحبة والكراهة علیهم جاز حذف المضاف منها

ًقا أن مثل مثل ما قلنا سا� .التقدیر؛ الستقامة اإلعراب والمعنى بدونه على ما ال �خفى التقدیر، قلت: ال حاجة إلى هذا

 هذه التقادیر ال داعي لها؛ ألن معنى الحدیث واضح. 

 .قال: قلت: ال حاجة إلى هذا التقدیر، الستقامة اإلعراب والمعنى بدونه على ما ال �خفى

 الَِّذینَ  َجهُ َأْخرَ  ِإذْ  للااَُّ  َنَصَرهُ  َفَقدْ {ف و�ذ �لمة ظرٍف �ما في قوله تعالى: قوله: �عد إذ أنقذه هللا �عد ُنصب على الظر  

 عندك؟ مكتوبال ماومعنى أنقذه هللا خلصه ونجاه، وهو من اإلنقاذ. وهو من اإلنقاذ، وثالثیة،  ]٤٠:التو�ة[}َكَفُروا

 طالب:...

ن همزة، قال ابذ �عني الر�اعي أنقذ، وثالثیه َنْقذ ثالثي بدون الثالثیة النقذ؟ أو ُثالثیه؟ ال، هو من اإلنقا �یفالنقذ؟ 

أي خلصكم،  ]١٠٣:عمران آل[}ِمْنَها {َفَأْنَقَذُكمْ ُدر�د: النَّقذ مصدر نِقذ �الكسر ینُقذ َنَقًذا �التحر�ك، إذا نجا، قال تعالى: 

العباب والتر�یب  وفي ،]٧٣:الحج[}ِمْنهُ  نِقُذوهُ َ�ْستَ  {الأنقذته واستنقذته وتنقذته إذا خلصته ونجیته، قال تعالى:  :�قال

 و�دل على االستخالص. 

 طالب:...
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 .نعم

 طالب:...

 ألعرفها.ي معك؟ ارفعها ارفعها تالطبعة ال ما؟ ماذا

 طالب:...

 فیما قرأناه؟

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 قلت؟ماذا 

 طالب:...

 وف. معر  في العباب، العباب للصاغاني هذا�اب،  هال، ما فی

 َوَأْنُتمْ  ْعَماُلُكمْ أَ  َتْحَبطَ  {َأنْ نعم، وتترتب علیه آثاره و�ن لم �شعر،  هل �قع المسلم في الشرك وهو ال �شعر؟هذا �قول: 

ن خر�ًفا، یعسب وي بها في النار، رجل یتكلم �الكلمة ال یلقي لها �اًال، �عني ما �شعر بها، یه]٢:الحجرات[}َتْشُعُرونَ  ال

 ة من الشرك التعوذ منه سواء �ان �علم أو �غیر علم: اللهم إني أعوذ �ك أن أشرك �ك وأنا أعلموجاء في البراء

وأستغفرك لما ال أعلم، فالشرك شأنه خطیر، واإلنسان �حرص على تحقیق التوحید، خشیة أن �قع في الشرك وهو ال 

 �شعر.

 طالب:...

فكونه قّصر یالم على  ،]٤٨:النساء[}ِ�هِ  ُ�ْشَركَ  َأنْ  َ�ْغِفرُ  ال للااََّ  ِإنَّ {لكن مع ذلك الشرك شرك،  ،ال، المؤاخذة تختلف

من  ، ذ�روا هذااوال یرفع �ه رأسً  ،وال یلتفت إلیه ،التقصیر، وذ�روا من النواقض اإلعراض عن دین هللا ال یتعلمه

 النواقض.

 طالب:...

 هي؟ ما

 طالب:...

 ل.لكن یبقى أن األمر لیس �السه ،من هذا الباب  یطانه، نعم.أو أشرك ش ،أو أشرك هواه  ،؛ ألنه أشرك حظ نفسهنعم

  تذ�یر اإلخوان �صیام یوم التاسع والعاشر من محرم. رجاءً  �قول: 
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ول األمر في أ نامن األحادیث على هذه الطر�قة، تعرفون أن ا�افیً  احقیقة فیه استفتاء �نت أر�د تأجیله، حتى نأخذ قدرً 

افي طر�قة مطولة  ءً في بدء الوحي �نا نلقي إلقا ترجمة مائة وعشرة، و  ،، و�دء الوحي استغرق أكثر من مائة شر�طجد�

ن م�ضعة أحادیث، ثم اقتضى النظر أننا نقرأ  ،وأخذنا سنین في أحادیث ،كتاب اإل�مان عشرة أشرطة، وأطلنا في هذا

ة، ضعف ما قطعناه في السنین الماضیالشروح، ووجدناه أ�سر �كثیر وأسرع في المشي، ومشینا في هذه المدة أكثر من 

ن �تاب وما �نت أر�د أن أتكلم بهذا الكالم إال �عد أن ننهي �تاب اإل�مان، لكن أرى اإلخوان قد ملوا من االنتقال م

ذا، ارجع إلى ه ،مع أن �ل �تاب فیه فائدة زائدة، �ل �تاب فیه فوائد، لكن انتقال من �تاب اقرأ في هذا ،إلى �تاب

ني �ه وفي �تاب العلم نقتصر على فتح الباري فقط، ونعت ،أن أؤجل هذا الكالم إلى أن ینتهي �تاب اإل�مان و�نت أر�د

افوائد �ثیرة  هونوضحه، مثل ما حصل في الدرس الماضي، �عني فتح الباري في الدرس الماضي صار فی وعلقنا  ،جد�

 رأي اإلخوان؟  ماعلیه بتعلیقات مناسبة، 

 طالب:...

شرح ن اواحدً  اشك أنها �لها نافعة، سواء اقتصرنا على شرح واحد ومشینا، و�دل ما نشرح في األسبوع حدیثً  ههو ما فی

 و�دل ما نشرح الحدیث في درس أو درسین نشرحه في عشرة أو أكثر، أو ،اثنین أو ثالثة، أو على طر�قتنا القد�مة

انختصر   وفي �ل یوم ننتهي من حدیث، ونمشي. ،ولیكن فتح الباري مثالً  ،ونقتصر على شرح واحد جد�

 طالب:...

 نقتصر على الفتح؟ من اآلن أو ننتظر حتى نصل �تاب العلم.  أن رأ�كم

 طالب:...

 ،ما عندي وقت أراجع الشروح ،ما عندي وقت انأألجأ إلى هذه الطر�قة؟  جعلنيي ما السبب الذأنت تدري أنت ، نعم

ن ومن الزمه التطو�ل، م ،ل ما �نت أفعله في السابق، هذا �حتاج إلى وقتمث اواحدً  اوأستخرج شرحً  ،وأوفق بینها

 �ا إخوان مثل ما مّر بنا سا�ًقا. ترى  ،من الزمها التطو�ل اونقلنا منه ،الزمه لو وفقنا بین الشروح

 طالب:...

قدر تلقین مسائل، � لیست دروس ،أنا یهمني �الدرجة األولى مثل ما ذ�رت مراًرا أن الدروس عندنا لیست دروس تلقین

ر�قة، بدء الوحي وأول �تاب اإل�مان على ط :ما هي تعلیم مناهج، وطرق للتعلم والتعلیم، وأنا ذ�رت هذا مراًرا فقلت

ادات ثم �عد ذلك نكون انتهینا في بدا�ة �تاب بدا�ة العب ،ونكمل �تاب اإل�مان على طر�قة، و�تاب العلم على طر�قة

 ا یتیسر ونمشي.علق علیه �مالمتن فقط، ون

 طالب:...

 تح نمشي علیه ونستمر إلى أن نمّل؟إًذا الف
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب: ...

، فیه مفاوز ابن رجب ،بیننا وصلناه ،عشر ،ست ،ینقطع من الحدیث خمسین إلى مئتین وخمسین، خمسابن رجب س

ن وثمان اوثالثین، والحدیث مائت ن ینتهي �صفحة مائتینو ن وخمساالحدیث اثنون، و�عده؟ ن وخمساهذا الحدیث اثن

 ؟ رأیتحدیث.  ون �عده مباشرة، مائتاوأر�ع

 طالب:...

طالب: شيء طیب، فنقتصر على الفتح وخالص، و�عد لو �عض اإلخوان یراجعون الشروح و�زودوننا �الفوائد ونناقشها 

... 

 الزوائد.  و�أتي. �ل واحد یتكفل �شرح نعم

 د؟غفهل نبدأ �التفطیر غًدا أو �عد  ،و�حدى عشر صائمین یوم تسعة وعشرةتفطیر لل عندنا في المسجد�قول: 

 التاسع �عد غد یوم االثنین، والعاشر یوم الثالثاء.

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

حمه ر -هذا �الم ابن القیم ، »لئن �قیت إلى قابل ألصومن التاسع«�قول:  -علیه الصالة والسالم-ألن النبي ؛ نعم

 ى روا�ة الواو، صوموا یوًما قبله و�وًما �عده. بناًء عل -هللا

 طالب:...

 ضعیف. ، نعم

 طالب:...

مقدمة  دناعن ،نحن على �قین و�ینةفا، ما رئي الهالل، �ملنا الشهر ا حكًما شرعی� ال، ما هو �االحتیاط، اآلن صار �قینً 

 شرعیة.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ثنین والثالثاء صمت العاشر بیقین.اآلن أنت بیقین صمت العاشر، إذا صمت اال
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 طالب:...

 في رمضان هذا.كالم یوم الشك 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ا�صیر مجزومً  ا؟ ما �صیر شك� اهل �صیر األول من رمضان شك�  ،احتیاط، اآلن مثل ما لو �ملنا شعبانمسألة ما هو 

 �ه، وهنا مجزوم �ه. 

 طالب:...

وأهلك  ،مهقالوا: هذا یوم نجا هللا موسى وقو  ،فسألهم ،رأى الیهود �صومون  -لصالة والسالمعلیه ا-هو لما قِدم المدینة 

 . »نعم نحن أحق �موسى منكم« :وأمر �صیامه وقال ،فرعون وقومه، فصامه

 طالب: ...

 نعم. ،في بدا�ة السنة الثانیة

 طالب:...

بوا عّلهم أن �ستجی ؛ان �حب موافقة أهل الكتابلماذا؟ ألنه في أول األمر � »لئن �قیت إلى قابل«نعم، ثم قال: 

 فلما أ�س منهم أمر �مخالفتهم. ،لدعوته

 طالب:...

 .نعمفي آخر عمره 

 طالب:...

 . ال ال ال، ال لیس مر�وًطا �ه، هذا شيء ثانٍ 

 طالب:...

 أنا أسدد فواتیر، ما لي عالقة �عقود الر�ا. :�عني شخص یتوظف في بنك و�قول

 طالب:...

ت غیرهم أنت إذا ما وجد انظرتعامل مع الیهود وهم یتعاملون �الر�ا. �هللا  -صلى هللا علیه وسلم-ألن النبي  �قولون؛

رِّك وما وجدت غیرهم؛ ألن من �ان ماله إلى الحالل أقرب فهو أولى ببِ  ،ومحتاج إلیها ،وأنت مضطر إلى هذه المعاملة

ما  قي، من هذا الباب، فأنت تبّر أخاك المستقیم الملتزم الذيمن �اب ال �أكل طعامك إال ت ..من غیره، �عني صاحب

 علیه مخالفات أولى من أن تنفع غیره.
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 طالب:...

ن لكن یبقى أن التعاون ینبغي أن �كون بی ،إشكال في األصل هما فیفإذا �انت المعاملة الخاصة �ه سلیمة من هذا 

 ه.أهل االستقامة، �ل واحد ینفع الثاني، �كون أولى ِببرِّ 

 طالب:...

 یهودي ما یتعامل �الر�ا. هال ما فی

 طالب:...

 شيء. هما �خالف ما فی، نعمإن شاء هللا، 

 طالب:...

 ما یلزم، �ل یوم �أجره، �ل یوم �أجره. ،ال

 طالب:...

 �أتي بر�عة.

 طالب:...

 وقامت الثانیة مقامها. ،ألنها �طلت هذه الر�عة ؛نعم�أتي بر�عة، 

 طالب:...

 ؟ماذا

 :...طالب

ه، الظهر ا ُ�ر في األصل، �عني لو صلى العشاء سر� ُ�كَره عند أهل العلم، أسّر في الجهر�ة أو جهر في السر�ة ُ�ره هذا 

ؤم الناس، ال �جوز أن ی ،هذا مبتدع :أو الظهر إال جهر نقول ،ا�ان دیدنه ما �صلي الفجر إال سر�  جهًرا ُ�ره، لكن إذا

 هذا معاند.

 طالب:...

 ما یلزمه من البدا�ة، ما �ستأنف. ،اقي نعم هذا األصل، ما یلزمه من البدا�ة�جهر �الب

 طالب:...

 ما �سجد، المكروه ال ُ�سَجد له. ،ال

 طالب:...

 صالته �اطلة، ما دام اقتدى �ه تبطل صالة المأموم ببطالن صالة إمامه، �عیدون.

 طالب:...
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 في مثل هذا الموضع ال.

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...

 ا جهر�ة.سبحان هللا، ال ال. إذا جهر من وراءه عرف أنه :لكن ما �قال ،َهر �جَهر من وراءه �ما �قي لیتنبه لیتنبهُ�ج

 طالب:...

 على �ل حال إذا �انت المعاملة ر�و�ة �شتر�ان فیها.

 طالب:...

 شيء، له أجرة المثل. هما فی ،مستفید؟ مستفید على وجه صحیح أجرته؟ ما فیها ر�ا كیف

 ب:...طال

 �مسح. ،�مسح المقیم :ألنه قال ؛من أول مسح

 طالب:...

 ین؟ من أول، أول ما �ستفید من هذه الرخصة تبدأ المدة.أ

 طالب:...

 فیه؟ ماذا

 طالب:...

 حضر. تغلیًبا لجانب ال :و�ذلك إن ابتدأ في السفر ثم أقام مسح مقیم، �قولون  ،ما یز�د، إن ابتدأ مسح مقیم ،ال ال

 طالب:...

 ص انتهینا منها.خال


